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Σχ. έτος 2017-2018 Φυσική Γ Γυμνασίου

Διαγώνισμα Φυσικής
Τετάρτη 11 Απριλίου 2018

Θέμα 1ο
Από τις παρακάτω προτάσεις ποιες είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; (6 ×

5 = 30 μονάδες )

(α) Όταν ένα σώμα που ταλαντώνεται περνάει από τη θέση ισορροπία, η τιμή
της συνολικής δύναμης που προκαλεί την ταλάντωση μηδενίζεται.

(β) Η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς εξαρτάται μόνο από το μήκος του εκκρε-
μούς και από την επιτάχυνση της βαρύτητας.

(γ) Η απόσταση ενός πυκνώματος από ένα αραίωμα ονομάζεται μήκος κύματος.

(δ) Κατά τη διάδοση ενός κύματος που δημιουργείται στην επιφάνεια του νερού
σχηματίζονται όρη και κοιλάδες.

(ε) Ύψος του ήχου ονομάζεται το υποκειμενικό χαρακτηριστικό που μας δείχνει
το πόσο δυνατός είναι ένας ήχος.

Θέμα 2ο
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε.

2.1 Ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση μεταξύ των θέσεων Α και Β , με Ο να είναι η
θέση ισορροπίας του. Αν ο χρόνος που χρειάζεται για να μεταφερθεί το σώμα από
τη θέση Α στη θέση Β είναι 1 sec , η περίοδος της ταλάντωσης είναι:

(α) 0,5 sec (β) 2 sec (γ) 1 sec

Η συχνότητα της προηγούμενης ταλάντωσης είναι:

(α) 2 Hz (β) 1 Hz (γ) 0,5 Hz

[ 15 μονάδες]

2.2 Η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος εξαρτάται:

(α) από το πλάτος του κύματος

(β) από τη συχνότητα του κύματος
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(γ) από τις ιδιότητες του μέσου διάδοσης

[ 15 μονάδες]

Θέμα 3ο
Στην επιφάνεια ενός υγρού πέφτουν σταγόνες νερού με ρυθμό 3 σταγόνες το

δευτερόλεπτο. Παρατηρώντας τα σχηματιζόμενα κύματα διαπιστώνουμε ότι η από-
σταση ενός όρους από το αμέσως επόμενο όρος είναι x = 30cm . Να βρεθούν:

(α) Το μήκος κύματος του κύματος.

(β) Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος.

(γ) Πόση απόσταση θα διανύσει το κύμα από την πηγή σε χρόνο 10sec.

[10+20+10 = 40 μονάδες]

Καλή Επιτυχία!
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